
DE AGENDA 
 

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal en 

andere ruimten. De kerk volgt de actuele coronaregels. 
 

Woensdag 23 februari, 10-12 uur. Koffieochtend in de 

tuinzaal. 
 

Zondag 27 februari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Casper van Dongen. Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 6 maart, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Bert Kuipers. Organist: Bert van Stam.  
 

Interim-predikant Maranathakerk: ds. Folly Hemrica. Zij is 

beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05. 

E-mail: hartzhemrica@hetnet.nl. 
 

De maandelijkse muzikale koffieochtenden beginnen weer in 

maart. Op woensdag 2 maart treedt het Viva Ensemble op, 

met het programma ‘Met het oog op het voorjaar’. 

Uitvoerenden: Marije Beckers, cello, Marjon van Es, zang, 

André Nolden, zang, Jaap de Wit, piano. Muziek van Purcell, 

Schuibert, Mendelssohn, Bernstein. Toegang vrij. 
 

Iedere vrijdagavond meditatie workshop, 19.45-21 uur. Info 

bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19. u.) 

 

Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal. 

 

Preken gehouden in de Maranathakerk zijn na te lezen op de 

website. Ga naar maranathakerkdenhaag.nl / erediensten 

 

Actie: Den Haag geeft warmte. De energieprijzen stijgen en 

het dagelijks leven wordt duurder. Vooral mensen met een 

laag inkomen zullen deze klappen gaan voelen. Het kabinet 

heeft een compensatieregeling afgekondigd, waardoor ieder 

huishouden gemiddeld € 400, krijgt via een verlaging van de 

energiebelasting. Veel mensen hebben deze meevaller niet 

nodig, maar voor anderen zal het onvoldoende zijn om rond te 

komen. 

Met deze actie willen we een beroep doen op de onderlinge 

solidariteit van mensen in onze stad. Doel is om op deze 

manier die mensen een stevige steun te bieden, die deze 

steun ook het meest nodig hebben. Dus: geef ook warmte en 

doneer (een deel van) je compensatie. 

Informatie over deze actie: ww.stekdenhaag.nl/nieuws 

 

Wilt u de Maranathakerk financieel steunen? 

Dit zijn de rekeningnummers. 

NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk, 

algemene doeleinden); 

NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk). 

NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds Maranathakerk, 

o.a. voor het culturele en levensbeschouwelijke programma); 
 

 

 

 

 
Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 20 februari 2022, Sexagesima 

 

voorganger: ds. Folly Hemrica 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Hanneke Richter 

voorbeden: Govert Lakerveld 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster a.i.: Henk Teutscher 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui 
 

BEMOEDIGING 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED  
 

LIED 280: 1, 2, 3, 5, 7 

‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 

Voorspel van Gerard de Wit (1985) 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger:  .......... zo bidden wij: 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus onferm U 

a.  CHRISTUS ONTFERM U 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Ere zij God in de hoge 

a. EN VREDE OP AARDE 

    VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN 

 

LOFLIED 869: 1, 3, 7 (staande) 

‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’ 
 

DE SCHRIFT  

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Maleachi 2: 10-16 (NBV 21) 

10Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en 

dezelfde God ons geschapen? Waarom behandelen wij elkaar 

dan zo trouweloos en schenden wij het verbond dat Hij met 

onze voorouders sloot? 11Juda heeft trouweloos gehandeld, en 

in Israël en Jeruzalem heeft men zich gruwelijk misdragen. Juda 

heeft ontwijd wat de HEER heilig is en wat Hij liefheeft; Juda is 

getrouwd met een vrouw die een vreemde god vereert. 12Moge 

DIENST van de SCHRIFT 



de HEER iedereen uit het volk van Jakob stoten die zoiets doet, 

wie het ook is, ook al brengt hij offergaven aan de HEER van de 

hemelse machten. 13En verder: jullie storten hete tranen op het 

altaar van de HEER, jullie jammeren en kreunen omdat Hij geen 

aandacht schenkt aan jullie offers en ze niet aanvaardt. 14En 

jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je 

je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie 

je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER 

getuige is geweest. 15Wie ook maar een beetje verstand heeft 

doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door 

God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van 

je jeugd niet trouweloos. 16Want Ik verafschuw het wanneer 

een man zijn vrouw wegstuurt – zegt de HEER, de God van Israël. 

Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER 

van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je 

niet langer trouweloos. 

 

LIED 791: 1, 2, 4, 6 

‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Marcus 10: 1-16 (NBV 21) 

1Hij vertrok daarvandaan naar Judea en het gebied aan de 

overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer 

in groten getale om Hem heen; Hij onderwees hen zoals Hij 

gewoon was te doen. 2Er kwamen ook farizeeën op Hem af. Ze 

vroegen Hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze 

Hem op de proef stellen. 3Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het 

voorschrift van Mozes?’ 4Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man 

toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te 

verstoten.’ 5Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft u dat voorgeschreven 

omdat u halsstarrig bent. 6Maar al bij het begin van de 

schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; 

7daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder 

en zich hechten aan zijn vrouw, 8en die twee zullen één lichaam 

zijn, ze zijn dus niet langer twee, maar één. 9Wat God heeft 

verbonden, mag een mens niet scheiden.’ 

10In huis stelden de leerlingen Hem hier weer vragen over. 11Hij 

zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander 

trouwt, pleegt overspel; 12en als zij haar man verstoot en met 

een ander trouwt, pleegt zij overspel.’ 

Het koninkrijk van God binnengaan 

13De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze 

door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 

14Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: 

‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het 

koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15Ik verzeker 

jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal 

er zeker niet binnengaan.’ 16Hij nam de kinderen in zijn armen 

en zegende hen door hun de handen op te leggen. 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 528 

‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN  
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd;  

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. Amen. 
 

SLOTLIED 423 (staande) 

‘Nu wij uiteengaan’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Nun Danket alle Gott – Liselotte Kunkel (1975) 

 

COLLECTES bij de uitgang: twee collectes 

(U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bank.) 
 

Bestemming collectes 

1. Ten behoeve van Kerk in Actie, voor een project in Nepal. 
Toelichting. Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel 

jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de 

arbeidsomstandig erbarmelijk en de lonen laag. Door de 

coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten 

terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren 

werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig 

bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een 

landbouwtraining of vakopleiding.  

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88 

(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Nepal’. 
 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de 

energierekening van het gebouw. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00  

(PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘energie’. 

 

 


